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Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

RECOMANACIÓ DE REG
Consum d’aigua dels principals cultius

Presseguer agost 15 m3/ha - - - - -
Cítrics 78 m3/ha 104 m3/ha 121 m3/ha 111 m3/ha 119 m3/ha -
Avellaner - - - 52 m3/ha 56 m3/ha 44 m3/ha
Ametller 40 m3/ha 71 m3/ha 82 m3/ha 75 m3/ha 80 m3/ha 63 m3/ha
Tomàquet - - - - - -
Presseguer juny 21 m3/ha - - 58 m3/ha 62 m3/ha -
Gespa 105 m3/ha 128 m3/ha 149 m3/ha 136 m3/ha 146 m3/ha 114 m3/ha
Olivera 50 m3/ha 80 m3/ha 93 m3/ha 85 m3/ha 91 m3/ha 71 m3/ha
Evapotranspiració de 
referència (ETo) 182 m3/ha 160 m3/ha 186 m3/ha 170 m3/ha 182 m3/ha 142 m3/ha
Precipitació efectiva 41 m3/ha 0 m3/ha 0 m3/ha 0 m3/ha 0 m3/ha 0 m3/ha

Càlcul realitzat a partir de les dades de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC, durant la setmana del
13 al 19  de març de 2007. El reg més la precipitació efectiva i l’aigua en el sòl han d’igualar els consums
d’aigua del cultiu. Les dades es refereixen a plantacions adultes en plena producció. Aquestes recomanacions són
generals i cal ajustar-les a les característiques pròpies de cada parcel·la (sistema de reg, tipus de sòl, etc). La
precipitació correspon a la registrada per l’estació automàtica, si teniu dades pròpies utilitzeu-les en lloc de les
indicades. Per tal de convertir la dosi de m3/ha a l/arbre cal dividir per 10 el valor de la taula i multiplicar-lo pel
marc de plantació de cada explotació. Per obtenir dades més específiques, consulteu a www.ruralcat.net l’eina de
recomanacions de reg de RuralCat o a l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega. Contacte: reg@ruralcat.net

L’objectiu de la proposta
és «donar un impuls a
aquest tipus d’espectacles
que per les seves caracte-
rístiques de producció
–escassos recursos econò-
mics per fer una bona dis-
tribució, venda i publici-
tat– no tenen l’oportunitat
d’arribar a gran part del
públic, sobretot de fora de
Barcelona, tot i la seva
gran qualitat artística», se-
gons indiquen els respon-

sables de la Sala Trono i
l’Ajuntament de Valls,
que han organitzat conjun-
tament aquest circuit esta-
ble de teatre i dansa de pe-
tit format. Els seus respon-
sables, juntament amb el
director territorial de Cul-
tura, Adam Manyé, van
presentar ahir la proposta.

El projecte consisteix a
proporcionar al Principal
de Valls una funció al mes
de teatre i una de dansa que

hagin passat per la Sala
Trono.

El circuit s’inaugurarà
el divendres 27 d’abril,
amb la companyia de dan-
sa Columbus, que presen-
tarà l’espectacle Ayer y
hoy. L’endemà, dia 28, es
podrà veure la proposta
teatral L’olor sota la pell,
de Marta Buchaca, últim
premi Bartrina de teatre
que s’haurà estrenat a la
Sala Trono el dia abans, en

coproducció amb la Sala
Beckett de Barcelona. El
muntatge, dirigit per Juan
Carlos Martel, està prota-
gonitzat per Manel Dueso,
Jaume Bernet, Isaac Al-
cayde i Bàrbara Roig.
L’obra gira al voltant
d’una parella que es tras-

lladen a un poble amb
l’objectiu que el seu fill
creixi en aquell entorn; un
entorn que resulta ser molt
diferent al que havien
somniat.

Les funcions a la Sala
Trono començaran a dos
quarts de deu de la nit, i a

Valls, a les deu.
D’altra banda, la tempo-

rada de primavera de la Sa-
la Trono començarà ja el
12 d’abril amb la projecció
de la pel·lícula de dansa
Blush, escrita i dirigida pel
coreògraf Wim Vandekey-
bus.

La Sala Trono i l’Ajuntament
de Valls creen un circuit
estable de teatre i dansa

S’inaugurarà el 27 d’abril amb el grup de dansa Columbus

CARINA FILELLA / Tarragona

� La Sala Trono de Tarragona i l’Ajunta-
ment de Valls han creat un circuit estable
de teatre i dansa de petit format. D’aques-
ta manera, la Sala Trono proporcionarà al

Representants de la Sala Trono i l’Ajuntament de Valls van presentar ahir la proposta. / JP. R.

Teatre Principal de Valls una funció al
mes de teatre i una de dansa «per tal de fo-
mentar la promoció, difusió i distribució
d’aquest tipus d’espectacles de petit for-
mat tan oblidats a la nostra província».

� L’orquestra Camerata
XXI i la Fundació Caixa
Tarragona han programat
22 concerts –tant de petit
format com simfònic–,
que es duran a terme en po-
bles petits i mitjans de les
comarques de Tarragona.
L’objectiu del cicle Músi-
ca a l’abast és «apropar la
música en directe a les zo-
nes rurals», segons van ex-
plicar els organitzadors.

Per als municipis amb
una població inferior als
20.000 habitants, s’ha dis-
senyat un cicle de petit for-
mat, estructurat en quatre
ofertes musicals diferents.
La primera es durà a terme
aquest mes a les pobla-

cions del Masroig (aques-
ta nit), el Molar (el dia 23),
Albinyana (el dia 25) i la
Riba (25). Sota la denomi-
nació Danses i festes a pa-
lau s’oferirà un repertori
musical compost per les
danses antecessores dels
balls actuals, com ara la
pavana, el minuet i la giga.

Pel maig, s’ha progra-
mat l’oferta titulada Con-
cert a Venècia, situada en
l’època del barroc. A l’oc-
tubre s’ofereix el progra-
ma La família Bach i, fi-
nalment, al desembre, hi
haurà un concert que, amb
el títol Nadales, aplegarà
composicions d’arreu del
món. L’entrada per als
concerts és lliure.

Camerata XXI organitza
concerts en pobles petits
per acostar la música en
directe a les zones rurals

C.F. / Tarragona




